
Kierunek

Forma zaj ęć:
Wymiar godzinowy* semestr zimowy - semestr letni 30

ECTS semestr zimowy - semestr letni 2

Język przedmiotu
Forma zaliczenia* semestr zimowy - zaliczenie na ocenę

1.
2.
3

1.

Odniesienie do kierunkowego 
efektu kształcenia

1. K_W10, K_W14
2 K_W04
3 K_W04
4 K_W04, K_W07
5 K_W14
6 K_W10

1.  K_U06, K_U07

2.  K_U06, K_U07
3  K_U06, K_U07
4  K_U06, K_U07
5  K_U06, K_U07
6  K_U06, K_U07

Umiejętność kierowania pracą stron w czasie mediacji
Umiejętność zastosowania w praktyce technik pracy mediatora
Umiejętność rozeznania wskazań do mediacji
Umiejętność oceny powodzenia mediacji

Wiedza dotycząca zastosowania mediacji sądowej i pozasądowej
W kategorii umiejętności

Umiejętność motywowania stron konfliktu do mediacji przez wskazanie jej zalet i możliwości

Umiejętność diagnozy konfliktu ze wskazaniem etapów jego dynamiki

Rozumienie istoty, źródeł, rodzajów i dynamiki konfliktu
Wiedza na temat bezpośrednich i długofalowych następstw konfliktu
Znajomość zasad mediacji oraz struktury postępowania mediacyjnego
Znajomość podstawowych technik mediacyjnych

Brak

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy
Znajomość ADR, w tym mediacji jako konstruktywnej metody rozwiązywania konfliktu

Wykształcenie umiejętności w zakresie diagnozy konfliktu
Opanowanie podstawowych technik pracy z konfliktem w trakcie mediacji
Przygotowanie do zastosowania umiejętności mediacyjnych w praktyce

WYMAGANIA WST ĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

polski

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy podać formę zaliczenia odrębnie dla każdego typu zajęć

CEL PRZEDMIOTU

studia stacjonarne

Karta przedmiotu MEDIACJE

ćwiczenia

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy podać wymiar godzinowy odrębnie dla każdej formy zajęć
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1. K_K02
2. K_K03
3 K_K05
4 K_K05

1.
2.

Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

Wiedza

Student nie posiada 
podstawowej wiedzy na 
temat istoty, przebiegu i 
zastosowania mediacji

Student posiada 
fragmentaryczną wiedzę 
na temat istoty, przebiegu i 
zastosowania mediacji 

Student posiada wystarczającą 
wiedzę na temat istoty, przebiegu i 
zastosowania mediacji 

Student posiada staranną wiedzę 
na temat istoty, przebiegu i 
zastosowania mediacji 

Umiej ętno ści

Student nie potrafi 
przygotować scenariusza 
mediacji i zaprezentować 
symulacji mediacji

Student potrafi z pomocą 
nauczyciela i/lub kolegów 
poprawnie przygotować 
scenariusz mediacji

Student potrafi z pomocą 
nauczyciela i/lub kolegów poprawnie 
przygotować scenariusz mediacji i 
poprowadzić symulację

Student potrafi samodzielnie  
przygotować scenariusz mediacji i 
poprowadzić symulację

Kompetencje społeczne

Student nie prezentuje 
dojrzałych postaw 
akceptacji, szacunku 
wobec stron konfliktu

Student nie prezentuje 
dojrzałych postaw 
akceptacji, szacunku 
wobec stron konfliktu

Student prezentuje dojrzałe postawy 
akceptacji, szacunku wobec stron 
konfliktu

Student w wysokim stopniu 
prezentuje dojrzałe postawy 
akceptacji, szacunku wobec stron 
konfliktu

Przygotowanie i przeprowadzenie wybranej symulacji mediacji
* Powinien się tu znaleźć dokładny opis metod oceny pracy studenta, w ramach danego przedmiotu. Do najbardziej popularnych form pomiaru/oceny pracy studenta należą np.: egzaminy ustne lub 
pisemne, eseje/ wypracowania, dysertacje, prace semestralne/ roczne/ dyplomowe, projekty i ćwiczenia praktyczne, ocenianie ciągłe.

SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*

* Proszę opisać stopień realizacji zakładanych efektów kształcenia dla przedmiotu, np.. Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat..., ma uporządkowaną wiedzę w zakresie..., nie potrafi tworzyć 
własnych narzędzi pracy..., potrafi sformułować problem i wskazać jego rozwiązanie..., nie angażuje się w proces nauki..., ma świadomość potrzeby podnoszenia swoich kompetencji...;

1. mini-wykład, 2. prezentacja multimedialna 3. ćwiczenia grupowe, 4. prezentacja indywidualna (case study), 5. Symulacje

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy opisać metody odrębnie dla każdej formy zajęć

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
Aktywny udział w prowadzonych zajęciach

Szacunek wobec drugiego człowieka także w sytuacji rozbieżności potrzeb, oczekiwań
TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

Wprowadzenie w zagadnienia mediacji – jej specyfiki na tle innych alternatywnych metod rozwiązywania konfliktu (ADR). Rodzaje mediacji ze względu na 
sposób skierowania stron do mediacji (sądowe i pozasądowe) oraz ze względu na przedmiot( cywilne i karne, rodzinne, w prawie pracy, gospodarcze, 
ogólnospołeczne). Struktura procedury mediacyjnej oraz techniki stosowane w trakcie postępowania mediacyjnego. Wymogi stawiane osobie mediatora 
wynikające z ustawy oraz standardów etycznych. Zasady mediacji oraz jej zalety. Ocena stron przed rozpoczęciem mediacji. Mediacja a terapia. Ocena 
czynników warunkujących powodzenie mediacji. Krzywda i odwet w mediacji. Ugoda mediacyjna - struktura, status prawny, aspekty psychologiczne.  

METODY DYDAKTYCZNE*

W kategorii kompetencji społecznych
Dojrzała postawa wobec konfliktu – konflikt jako zjawisko naturalnie 
Postawa otwartej komunikacji i asertywnej obrony włąsnych interesów
Tolerancja i akceptacja osoby mimo niezgodności interesów



1.
2.
3

1.
2.
3

Lublin, dn. 22.08.2012 dr Małgorzata Artymiak
miejsce, data podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu
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SUMA GODZIN: 60
* Średni nakład pracy studenta waha się od 1500 do 1800 godzin w roku akademickim, co oznacza, że 1 ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta .

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 2

przygotowanie się do zajęć 15
praca semestralna - scenariusz mediacji 15

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności*

aktywna praca w trakcie zajęć 30


